
 

 
 

 
Autoři: žáci 8. a 6. třídy 

Soňa Flachsová,Soňa Flachsová,Soňa Flachsová,Soňa Flachsová,    
Anna Kobylková,Anna Kobylková,Anna Kobylková,Anna Kobylková,    
Hana NešetřilováHana NešetřilováHana NešetřilováHana Nešetřilová  

Vilém FlachsVilém FlachsVilém FlachsVilém Flachs    

 
Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 



 2 

 
 
1) Obsah  

2) Úvod  

3) Cíl  

4) Terénní deník 

5) Závěr  

6) Seznam literatury  

7) Přílohy 

 

2) ÚVOD  
 

Pomůcky: lupa, kladívko, krabice na převoz vzorků, sáčky na uschování vzorků, štítky,mapa na určení zeměpisných poloh, papír, tužka, 

fotoaparát, mobil s GPS. 

V přírodopisném kroužku jsme se rozhodli z pí, uč. Dohovou zajet zkoumat horniny do Křtinského lomu. Ten leží blízko našeho města, a 

vůbec jsme o něm neměli tušení. Dne 30. 10. 2013 jsme se tedy vydali do terénu, kde jsme navštívili kamenolom a kostel. Jeli jsme autobusem 

do Křtin a tam jsme se pěšky vydali k lomu podle mapy. V tomto lomu se těžila Křtinská droba, ale už se netěží, protože lokalita se stala 

chráněnou.  Poloha Křtinského lomu : 49o 18´ 49´´ s. š; 16 o 44´ 32´´ v.d 
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3) CÍL 
 

Náš cíl výpravy byl prozkoumat určitou lokalitu. V tomto případě Křtinský lom. Cílem výpravy bylo najít různé druhy hornin a určit 
jednotlivé vrstvy podloží. A zjistit, jak vůbec vypadá vytěžený lom po revitalizaci.  

 

 
4. TERÉNNÍ DENÍK           
Název a číslo 
bodu 

Název nejbližšího 
města nebo obce 

Souřadnice Lokalizace v terénu 
ke dvěma stálým 
bodům 

Popis lokality Popis horniny 

SF 001 Křtiny 49° 18′ 23″ s. š., 
16° 44′ 32″ v. d. 

980 m od kostela ve 
Křtinách 
120m od bývalé 
vodárny 

Křtinský lom –  
umělý výchoz o výšce  
 420 - 465 m n. m. 
šířce asi 30 m a délce 60 m 
první vytěžené patro 

- světlý až tmavší odstín 
hnědé 

- hrubý povrch 
- vrstveno z ,, plátů “ 

horniny  
- hornina droba s 

pískovcem 
HN 002 Křtiny 49° 18′ 23″ s. š.,  

16° 44′ 32″ v. d. 
980 m od kostela ve 
Křtinách 
120m od bývalé 
vodárny 

Křtinský lom –  
umělý výchoz o výšce  
 420 - 465 m n. m. 
šířce asi 30 m a délce 60 m 
první vytěžené patro 

- šedé barvy 
- zrnitost zaniká 
- hladký povrch 
- hornina břidlice 

AK 003 Křtiny 49° 18′ 23″ s. š.,  
16° 44′ 32″ v. d. 

980 m od kostela ve 
Křtinách 
120m od bývalé 
vodárny 

Křtinský lom –  
umělý výchoz o výšce  
 420 - 465 m n. m. 
šířce asi 30 m a délce 60 m 
část výchozu ve výšce 450 
m n. m 

- hrubý povrch  
- z malé části zastoupena 

slída a křemen  
- šedo-černá barva  
- hornina žula 
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VF 004 Křtiny 49° 18′ 23″ s. š.,  
16° 44′ 32″ v. d. 

980 m od kostela ve 
Křtinách 
120m od bývalé 
vodárny 

Křtinský lom –  
umělý výchoz o výšce  
 420 - 465 m n. m. 
šířce asi 30 m a délce 60 m 
příchodová cesta k lomu 

-  hornina tmavé barvy 
- drsnost povrchu se 

nepravidelně mění 
- hornina droba 

SHAV 005 Křtiny 49° 18′ 23″ s. š.,  
16° 44′ 32″ v. d. 

980 m od kostela ve 
Křtinách 
120m od bývalé 
vodárny 

Křtinský lom –  
umělý výchoz o výšce  
 420 - 465 m n. m. 
šířce asi 30 m a délce 60 m 
dno lomu 

- hladký povrch  
- zvrstvený  
- šedé až černé barvy 
- hornina podložní 

břidlice 

 
5) ZÁVĚR     

Po náročném hledání v lokalitě Křtinského lomu jsme našli mnoho vzorků hornin, které jsme dali do sáčků s popisem názvu. Tyto vzorky 
jsme posléze odvezli do naší školy, kde jsme je dále zkoumali. 
V lomu jsme zjistili, že před mnoha lety byl povrch pokryt horninami, které lidé vytěžili pro svůj vlastní užitek. Postupem času se na lomu 
podepsala eroze, z níž pocházejí naše vzorky. Na ni měly vliv vnější podmínky jako je vítr, déšť, růst rostlin, sluneční svit, a činnost člověka. 
Díky tomu tedy vznikl Křtinský lom. 

Křtinský lom je přírodní památka s ev. č. 5613 na severním konci obce Křtiny v okrese Blansko. Geomorfologicky náleží Moravskému 
krasu. Oblast spravuje AOPK Brno. Památka je označena značkou, která je umístěna na spodním dně lomu. 

Důvodem ochrany jsou unikátní rostlinná a živočišná společenstva, která se vyvinula v prostoru bývalého lomu na drobu po jeho 
vytěžení. Nejcennější částí lomu je jeho spodní patro s mokřadem, na který je vázána populace silně ohroženého čolka velkého. Z vzácných 
rostlinných druhů se zde vyskytují prstnatec pleťový, ostřice pozdní a orobinec sítinovitý. Předmětem ochrany je také jako významný krajinný 
prvek samotný útvar lomu. 

Námi nalezená hornina byla droba. Což je sedimentární hornina. Ta vzniká nejčastěji v mořském prostředí. Barva horniny je v odstínech 
šedé, zrnitost je od jemné po hrubou. Je to tedy zvláštní druh pískovce s prvky a žílami křemene, živce a jílovité hmoty. Často se droba střídá 
s břidlicemi, což se nám potvrdilo při zkoumání nalezených vzorků.  
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Dozvěděli jsme se mnoho nového a vyzkoušeli jsme si „práci geologa“ v terénu. Práce nás bavila. Nakonec jsme navštívili Křtinský 
kostel, kde je vidět mramor vytěžený v druhém Křtinském lomu. Bohužel do toho je vstup zakázán. A perličkou na závěr bylo čekání na odjezd 
autobusu, kdy kolem nás projel vůz plný uhlí a pár kousků z vozu spadlo. Tak jsme měli ještě jednu památku na náš výlet.  
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